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Entrevistes

Entrevista Antònia Guijosa
L'  Antònia  Guijosa  coordina  i  forma  part  de  la 
Comissió  de  Biblioteca  formada  per  4  persones 
més,  tots  ells  seran  els  promotors  del  projecte 
d'Impuls  de  la  Lectura  en  el  nostre  centre. 
Parlarem  amb  ella  perquè  ens  expliqui  en  que 
consisteix aquest treball d'innovació.

1. Perquè és important fomentar la lectura en un 
institut?

Perquè crec que a partir de la lectura se'ns obren 
nous  móns  per  els  que  podem  sentir  interès, 
curiositat.   A  l'hora  que  anem  creixent  com  a 
persones.

2.Quines han estat les actuacions que ha fet l' INS 
Lliçà per tal d'imposar la lectura?

Hem  seguit  molts  passos:  Hem  renovat  la 
biblioteca, anem actualitzant el fons bibliogràfic, 
hem proposat el temps de la lectura a les classes, 
hem fet préstecs de llibres a les aules per fer un a 
biblioteca  a  cada  classe.  Intentem  despertar 
l'interès dels alumnes a partir de les recomanacions 
de llibres, visita d'autors..

3.Quins canvis han hagut en relació al pla lector 
de l'any passat respecte al  d'aquest any?

En general ha millorat, la mitja hora de lectura és 
un temps relaxant per després de l' hora del pati i 
cada cop hi ha més alumnes que demanen llibres en 
concret per llegir-los en aquesta estona.

4. Quins avantatges espereu obtenir d'aquest nou 
pla lector?

Evident, esperem que els alumnes arribin a gaudir 
amb  els  llibres  i  siguin  capaços  de  descobrir  el 
plaer de la lectura.

5. Com creus que el professorat l'ha acceptat?

La  majoria  l'han  agafat  molt  positivament.   És 
curiós  veure  que   entre  ells  parlen  de  llibres, 
comparteixen opinions i se'ls recomanen.

6. I els alumnes?

A mida que han anat passant els dies ho valoren 
positivament  i  comencen  a  fer  intercanvis 
d'opinions.

7. Com s'ha format aquesta biblioteca? Per què és 
tan diferent d'altres biblioteques? 

Aquesta biblioteca és l' herència d'un “chiringuito” 
que hi havia als mòduls, és a dir, una aula que era 
un  laboratori  on  hi  havia  llibres  al  darrera.  En 
estrenar l'institut aquest espai es va convertir en 
Biblioteca  municipal,  alhora  que  era  biblioteca 
escolar-   Actualment  és  un  bon  lloc  de  treball, 
espai d'estudi, de lectura. És un espai maco perquè 
és gran, i il·luminat perquè hi entra molta llum, és 
un dels llocs més agradable de l'institut.

8. Coneixes  altres biblioteques que siguin igual 
de maques que la nostra?

Per trobar biblioteques amb “cor” has d'anar a les 
escoles de primària.  Cal que hi hagi gent que la 
cuidi i la  mantengui ordenada, actualitzada.  Aquí 
som 5 professors que en tenim ens encarreguem i 
en tenim cura.

9.Quines altres activitats us agradaria fer per tal 
de incentivar la lectura?

Ens agradaria tenir  un grup de lectura, però no hi 
ha massa temps.  També ens agradaria augmentar 
les visites d'autors, il·lustradors..

10.  Quin  és  l'últim  llibre  que  t'has  llegit?  T'ha 
agradat? El recomanaries?

He  llegit “Memòria  d'uns  ulls  pintats”  que  m'ha 
agradat  moltíssim.   És  una  història  d'amor  que 
sorgeix durant el temps de la Guerra Civil. És un 
llibre que l'he deixat a moltes persones, perquè és 
una  lectura  plena  de  sensibilitat  i  la  història  et 
permet reconèixer Diferents indrets de Barcelona.

11. Els llibres que llegeixes els compres, els vas a 
buscar a la biblioteca o te'ls  deixa o recomana 
algú?

Acostumo a comprar-ne, però m'agrada que amics 
me'ls  recomanin.  Aprofito  molt  el  temps  de 
vacances.
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